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Discussão Pública 
sobre as ruas 
Ferreira Borges 
e Maria Pia

Mais acessibilidade para peões e automó-
veis, menos congestionamento e me-
lhor espaço público. Estes são alguns 

dos pontos em discussão para estas duas arté-
rias da Freguesia.

A Junta de Freguesia de Campo de Ourique quer ouvir as 
opiniões e ideias dos moradores sobre duas das princi-
pais ruas da Freguesia: a Rua Maria Pia e a Rua Ferreira 
Borges. Este processo de consulta pública, que visa iden-
tificar problemas e encontrar soluções terá início com 
duas sessões participativas online, uma a 18 de março e 
outra a 1 de abril, na página oficial de Facebook da Junta 
de Freguesia.

Cada uma destas artérias desempenha um papel impor-
tante, embora diferente, na dinâmica da Freguesia. Pen-
sar o papel de cada uma delas e melhorar as condições 
de circulação de quem ali mora ou passa é o objetivo 
destas sessões em que queremos contar com a partici-
pação de todos.

Durante todo este processo, estarão também disponí-
veis formulários, online no site oficial da Junta de Fre-
guesia de Campo de Ourique bem como nos balcões de 
atendimento ao público desta, para que todos possam 
participar nesta discussão alargada. [  págs. 6 e 7  ]
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Orçamento Participativo
Terminado o período de votação, estão escolhidas as três propostas a ser executadas pela Junta de Fre-
guesia, nesta primeira edição do Orçamento Participativo de Campo de Ourique. A proposta vencedora 
recebeu 32 votos e as propostas que ficaram em segundo lugar, ex aequo, tiveram 27 votos, cada uma. 

Conheça aqui as propostas vencedoras.
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Presidente da Assembleia de Freguesia
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1º Secretário da Assembleia de Freguesia
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Contactos Úteis

JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
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Tel.: 213 931 300 - Horário: 2ª a 6ª f. - 9h/18h 
E-mail: geral@jf-campodeourique.pt

R. Saraiva de Carvalho, 8 - 1250-243 Lisboa
Tel.: 213 904 748 - Horário: 9:30h/17h
E-mail: geral@jf-campodeourique.pt
www.jf-campodeourique.pt

BIBLIOTECA/ESPAÇO CULTURAL CINEMA EUROPA
R. Francisco Metrass, 28 D - 1350-143 Lisboa
Tel.: 218 509 927 
Horário: 2ª, 4ª e 6ª f. - 14h/18h; 
e 3ª, 5ª e sábado - 10h/14h
E-mail: biblioteca@jf-campodeourique.pt

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS  
E JOVENS, OCIDENTAL
Tel.: 213 647 387

SNS24 808 24 24 24

Agrup. de Escolas Manuel da Maia 213 928 870
Bombeiros V. de Campo de Ourique 213 841 880
Centro de Saúde de Santo Condestável 213 913 220
Escola Josefa de Óbidos 213 929 000
Escola Rainha Santa Isabel 213 955 414
Escola secundária Pedro Nunes 213 940 090
P.S.P. - 22ª Esquadra - Rato 213 858 870
P.S.P. - 24ª Esquadra 213 619 624 

Orçamento 
Participativo
Propostas vencedoras 

Material para os Bombeiros Voluntários de Campo de 
Ourique, um projeto de entreajuda para jovens, e ba-
loiço adaptado para crianças com mobilidade reduzi-

da. Estas foram as três propostas mais votadas.

O Orçamento Participativo de Campo de Ourique, uma proposta pioneira 
na nossa Freguesia, teve como objetivo a valorização da democracia parti-
cipativa, manifestando-se através de um convite a todos os cidadãos para 
identificar, debater e propor projetos a concretizar na Freguesia.

Ao longo destes últimos meses, esta ferramenta de participação cívica per-
mitiu recolher 26 propostas, das quais 13 foram validadas (sendo duas conso-
lidadas por acordo dos proponentes dada a semelhança entre si), reunindo 
em votação um total de 159 votos.

Foi também possível estabelecer, ainda que recorrendo às ferramentas di-
gitais dada a presente crise de saúde pública, uma via de comunicação dire-
ta entre os fregueses e o executivo da Junta de Freguesia, na figura do seu 
Presidente, através de cinco Sessões Participativas, em direto na página de 
Facebook da Junta de Freguesia de Campo de Ourique, que recolheram, em 
conjunto, mais de 10.000 visualizações. Assim, esta primeira edição do Orça-
mento Participativo termina com sucesso, potenciando o seu crescimento 
futuro e garantido impacto na Freguesia e na vida daqueles que nela habitam.

No apuramento dos resultados, verificou-se um empate no segundo lugar, 
com duas propostas a recolherem o mesmo número de votos. Face a esta 
situação, o executivo da Junta de Freguesia de Campo de Ourique deliberou 
executar ambas as propostas, juntamente com a proposta vencedora. As-
sim, as propostas a realizar serão:

Proposta N.° 10, Projeto «Aquisição de equipamento BVCO», da autoria de 
João Matos, com 32 votos. Este projeto propõe a compra e doação aos Bom-
beiros Voluntários de Campo de Ourique de um detetor de gás que permite 
identificar fugas em espaços habitacionais, bem como lanternas próprias 
para intervenção em atmosferas explosivas.

Proposta N.° 1, Projeto «Teens», da autoria de Cristina Cavallotti, com 27 vo-
tos. Projeto de entreajuda entre adolescentes da Freguesia em áreas como 
a aprendizagem da música e de línguas estrangeiras, a ajuda na melhoria de 
notas e a ultrapassagem de dificuldades e da solidão. 

Proposta N.° 5, Projeto «Parque infantil adaptado», da autoria de Ana Aires, 
com 27 votos. Baloiço adaptado a cadeira de rodas, para crianças com mobi-
lidade reduzida. 

Cada um destes projetos tem uma dotação orçamental de cinco mil euros.

Parabéns aos proponentes das propostas vencedoras, bem como a todos 
aqueles que fizeram parte deste processo de cidadania ativa, apresentando 
propostas, votando e participando nas Sessões Participativas.

Este último mecanismo em particular, revelou fundamental eficácia como 
ferramenta de participação e envolvimento do cidadão na discussão dos 
projetos em curso. Assim, foi decidido dar continuidade mensal a estas ses-
sões, bem como a sua utilização na presente Discussão Pública sobre o fu-
turo das ruas Ferreira Borges e Maria Pia. [ • ]
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Desde o início da crise de saúde pública 
devido à pandemia de Covid-19, em março 
de 2020, que a Junta de Freguesia de Campo 

de Ourique montou um serviço sem custos de 
apoio na entrega de compras de supermercado, 
bens de primeira necessidade e medicamentos, 
para que a população mais vulnerável não tenha 
de sair de casa.

Com as novas medidas de confinamento anunciadas 
no início de 2021, este serviço veio novamente a ser 
reforçado, havendo três equipas que, diariamente, 
fazem as compras solicitadas na véspera pelos mo-
radores, e ao longo do dia as entregam ao domicílio. 
Todas as semanas são entregues cerca de 100 pedi-
dos de bens e serviços.

Além das compras, estas equipas também entre-
gam, todos os dias, 30 refeições confecionadas, 16 
refeições escolares e 56 kits alimentares. Na sede do 
PECCO são também distribuídos, diariamente, 91 kits 
alimentares. Estes kits são compostos por um almo-
ço confecionado, um reforço de jantar confecionado, 
pão, leite ou iogurte e peça de fruta. Às sextas-feiras, 
são distribuídos alimentos enlatados para as refei-
ções de fim de semana. Desde o terceiro trimestre de 
2020 têm também sido entregues livros da Bibliote-
ca-Espaço Cultural Cinema Europa, a todos aqueles 
que os solicitam. 

Os apoios sociais têm incluído, também, a distribui-
ção de roupa bem como o apoio mensal via Fundo 
Social da Freguesia de Campo de Ourique a 44 fa-
mílias com senhas para compras de supermercado, 
talho e peixaria; e o apoio a 58 agregados familiares 
com apoio na aquisição de medicamentos.

Foi também ativado o Fundo de Emergência Social da 
CML sendo já apoiados cerca de 15 agregados familia-
res, com mais pedidos de ajuda em apreciação final. [ • ]

Apoios em 
tempo de 

confinamento
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Inês
Oliveira 

28 anos

Tem 28 anos e começou por trabalhar como au-
xiliar de ação educativa no Jardim de Infância da 
Escola Engenheiro Ressano Garcia, onde esteve 

durante cinco anos, mas talvez a conheça pessoal-
mente, por lhe ter batido à porta nos últimos meses: 
«Passei para as compras e entregas de supermerca-
do, farmácia e refeições logo em março do ano pas-
sado, quando começou o primeiro confinamento», 
conta. 

Desde então, Inês integrou a equipa de Ação Social 
da Junta de Freguesia de Campo de Ourique e diz 
que está muito feliz com as novas funções: «Rece-
ber constantemente o agradecimento de todas as 
pessoas a quem vou entregar compras é uma grande 
alegria. Gosto desta proximidade com os outros e de 
saber que estou a contribuir para que se mantenham 
em segurança, em casa». [ • ]
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Apoio na 
vacinação contra 
a COVID-19
Na sequência de um apelo por parte dos 

Agrupamentos de Centros de Saúde de Lisboa 
Ocidental e Oeiras, e Lisboa Central, a que 

pertencem, respetivamente, as Unidades de Saúde 
Familiar de Santo Condestável e de Santa Isabel (USF 
Sofia Abecassis), a Junta de Freguesia de Campo de 
Ourique tem dado e continuará a dar apoio ao processo 
de vacinação contra a COVID-19 na sua população. 

Os utentes da Unidade de Saúde de Santo Condestável são 
vacinados no centro de vacinação localizado no Pavilhão Des-
portivo da Ajuda; e os utentes da Unidade de Saúde de Santa 
Isabel estão a ser vacinados no Picadeiro do Real Colégio dos 
Nobres. A Junta de Freguesia de Campo de Ourique disponi-
bilizou, em permanência, cinco funcionários para o centro de 
vacinação de Lisboa Ocidental e dois outros para o centro de 
vacinação de Lisboa Central, que estão a apoiar os profissio-
nais de saúde que ali trabalham e a população que está a ser 
vacinada. 

A Junta de Freguesia de Campo de Ourique contribui ainda, 
em regime de rotação com as restantes Freguesias envolvi-
das nestes centros de vacinação, com refeições confeciona-
das para os funcionários administrativos e profissionais de 
saúde destes centros de vacinação bem como no transporte 
dos utentes que necessitem de ajuda na sua deslocação. [ • ]
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Que futuro queremos para as ruas
Ferreira Borges e Maria Pia?D
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São duas das mais 
importantes ruas da Freguesia 

e ambas necessitam  
de uma intervenção profunda. 

Quais os aspetos  
prioritários a melhorar?  

Quais as melhores soluções a 
implementar? Auscultar a sua 

opinião é o objetivo  
desta Discussão Pública.

Rua
Ferreira
Borges

?
Com a Rua dos Sete Moinhos em execução e 
com a Rua de Campo de Ourique, no troço en-
tre a Rua Silva Carvalho e a Rua Ferreira Bor-
ges, prestes a entrar em obra, subsistem dois 
eixos — a Rua Ferreira Borges e a Rua Maria 
Pia — fundamentais na dinâmica da Fregue-
sia, estruturantes na identidade do bairro, no 
entanto carecendo de uma profunda inter-
venção.

A Rua Ferreira Borges é, consensualmente, o 
cartão de visita de Campo de Ourique e uma 
das suas mais nobres artérias. No entanto, re-
conhecemos que o seu presente estado em 
nada a dignifica: Não só as vias de circulação 
automóvel necessitam manifestamente de 
ser remodeladas; mas também os passeios 
são pouco convidativos ao transeunte, a ca-
cofonia do congestionamento retirando qua-
lidade à sua utilização como espaço de lazer 
ou passeio.

A Rua Maria Pia é, pela sua localização, uma 
das portas de entrada no bairro. No entan-
to, a falta de passeios condignos torna-a um 
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Que futuro queremos para as ruas
Ferreira Borges e Maria Pia?

mero corredor para automóveis 
e autocarros e impede o acesso 
seguro de peões, carrinhos de 
bebé, ou pessoas com mobilida-
de reduzida. Também a falta de 
soluções de estacionamento leva 
a uma utilização abusiva dos pas-
seios existentes, piorando ainda 
mais a qualidade de vida de quem 
ali vive e circula.

Para estas duas ruas, de vivências díspares e pressões 
diversificadas, mas igualmente essenciais, existem vá-
rios desafios a considerar que, acreditamos, devem ser 
integrados num processo de participação pública tão 
alargado quanto possível. Estas ruas podem e devem 
ser diferentes, mais agradáveis; sem, no entanto, perder 
o caráter que lhes é próprio. Para isso, queremos ouvir a 
opinião de todos.

Assim, durante os meses de março e abril a Junta de 
Freguesia dinamizará uma discussão pública alargada, 
através de diversas Sessões Participativas online na sua 
página oficial de Facebook, mas também disponibilizan-
do a todos a hipótese de deixar o seu contributo por 
escrito, online através do seu site oficial, ou fisicamente 
nos seus balcões de atendimento. [ • ]

Rua
Maria

Pia

? Sessões Participativas
18 de março e 1 de abril

Online, na página oficial de Facebook da JFCO

Ou por escrito, via:

 geral@jf-campodeourique.pt

 www.jf-campodeourique.pt

 balcões de antendimento da junta

A sua opinião é importante. Participe!



Apanhe sempre 
os dejetos do seu cão.

Orgulho...
no meu dono!

MULTA ATÉ

1000€

#SomosCampoDeOurique

Aviso n.º 20811-B/2019:
Regulamento de gestão de resíduos, limpeza e higiene urbana de Lisboa
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Estruturas 
de captação 

de carbono
Como foi noticiado, na anterior edi-
ção do Boletim Informativo, a Junta 
de Freguesia de Campo de Ourique 
vai plantar novas árvores em vários 
locais, trazendo sombra, frescura, 
aumento da humidade relativa e 
captura de poeiras.

No entanto, há alguns outros pontos 
da Freguesia em que, por motivos 
vários, como sejam infraestruturas 
subterrâneas e projeção de facha-
das/varandas, tal não é possível.

Assim, inspirada em estudos recentes, a Junta de Freguesia conce-
beu, em formato de protótipo, uma estrutura metálica envazada 
em floreira que, uma vez coberta com trepadeiras, criará um ponto 
de captura de carbono e poeiras, assim como redução pontual das 
ilhas de calor.

As nossas ecotree serão colocadas cirurgicamente, em pontos de 
ocupação menos intensiva, sem ocupar lugares de estacionamen-
to nem passeios.

Queremos também que estas estruturas sejam exemplos de co-
criação de ambientes mais sustentáveis, convidando estabeleci-
mentos comerciais e residentes da Freguesia a apadrinharem cada 
uma destas ecotree e a contribuir para a sua integração e desen-
volvimento. [ • ]

Recolha de Equipamentos 
Informáticos
Tem um computador ou um tablet de que não precisa? Há 
crianças e jovens, na nossa Freguesia, que estão em ensino 
à distância e necessitam de equipamentos. Assim, a Junta de 
Freguesia desafia o espírito de partilha e solidariedade de to-
dos os moradores e, no âmbito de uma economia circular que 
queremos, cada vez mais, incentivar, recebemos os equipa-
mentos informáticos que não lhe fazem falta e encaminha-
mo-los para os agrupamentos de escolas da Freguesia, para 
que estes os façam chegar quem deles mais está a precisar.

Pode entregar os computadores e tablets 
de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, 
no edifício-sede da Junta de Freguesia. [ • ]
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Banco de
sementes
Por forma a assinalar o Dia da Árvore, a Junta 
de Freguesia de Campo de Ourique optou por 
criar um banco de sementes, comunitário, a que 
todos os moradores possam recorrer. Para usu-
fruir deste basta fazer o seu pedido, indicando 
de entre as espécies disponíveis quais as que 
pretende, e estas ser-lhe-ão entregues. Depois, 
é só lançar as sementes à terra e regar. Parti-
cipe, tornando os quintais e varandas da nossa 
Freguesia ainda mais verdes. [ • ]
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Recolha
de cápsulas
Usa café em cápsulas? Então, ajude-nos a 
contribuir para uma Freguesia mais verde 
e recicle. Só tem de juntar as cápsulas usa-
das e entregá-las na Junta de Freguesia. 
Nós faremos a entrega nos pontos de re-
ciclagem. [ • ]
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Apanhe sempre 
os dejetos do seu cão.

Orgulho...
no meu dono!

MULTA ATÉ

1000€

#SomosCampoDeOurique

Aviso n.º 20811-B/2019:
Regulamento de gestão de resíduos, limpeza e higiene urbana de Lisboa
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Renda Segura, 
Rendimento Garantido
Renda Segura é um programa da Câmara Municipal de Lisboa para 
arrendar casas particulares na cidade, para depois as disponibilizar 
em regime de Renda Acessível a jovens e famílias de classe média.

A CML garante aos proprietários um rendimento atrativo, estável
e seguro, num contrato não inferior a 5 anos. A CML assume toda
a relação com os inquilinos.

A CML ASSEGURA
•  Isenção total de IRS, IMI ou IRC
•  Renda atrativa e segura
•  Fim da tributação de mais valias para os proprietários
    de Alojamento Local
•  Adiantamento até 3 anos de rendas
•  Processo simples e rápido
•  Condições especiais para imóveis em Alojamento Local

Teto máximo das rendas 
(valor líquido recebido pelo proprietário)

Se é proprietário, junte-se ao programa Renda Segura 
Arrende sem risco, complicações ou impostos

Toda a informação e candidaturas em
rendasegura.lisboa.pt 

50

Preço máximo fixado (CML)

Valor referência em m2

Tipologia T0 T1 T2 T3 T4  (e>)

€450 €600 €800 €900 €1.000

35 65 75 90
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Paulo Seco começou a sua car-
reira desportiva como pugi-
lista, tornando-se depois trei-

nador de boxe, ofício que o ocupa 
há cerca de 20 anos. 

A Associação de Boxe Paulo Seco, inte-
grada no Lisboa Futebol Clube, está ins-
talada, há quase duas décadas, na Quinta 
do Loureiro e, muito provavelmente, ain-
da este ano vai viajar até Tóquio, com Fa-
rid Walizadeh, o jovem afegão que, tudo 
indica, fará parte da Equipa Internacional 
de Refugiados, participando nos Jogos 
Olímpicos sob bandeira das Nações Uni-
das. «Sempre passaram muitos estran-
geiros por aqui. Pessoas que estão de 
férias ou que vêm a Lisboa em trabalho 
e procuram um sítio para praticar boxe. 
Estas bandeiras no teto são-nos deixa-
das por essas pessoas», conta, orgulhoso, 
Paulo Seco, o treinador do jovem refugia-
do afegão que chegou ao nosso País so-
zinho, aos 15 anos, quando a única coisa 
que conhecia sobre Portugal era ser o 
país de origem de Cristiano Ronaldo. «Fui 
conhecendo Portugal e os portugueses, 
integrei-me e, agora, é aqui que penso fi-
car a viver», diz Farid, que reconhece que 
o boxe «e o meu treinador, foram muito 
importantes nesse processo». Estudan-
te universitário, frequentando o 2º ano 
da licenciatura em arquitetura, não é o 
único afegão a praticar pugilismo sob a 
orientação de Paulo Seco: «Há mais 10 
jovens refugiados afegãos aqui no clube, 
vieram através da Cruz Vermelha Por-
tuguesa. Praticar um desporto de que 
gostam e ter alguém que fala a mesma 
língua que eles, ajuda-os no processo 
de integração em Portugal». São todos 
mais novos do que Farid, têm entre 14 e 
18 anos. «A primeira coisa que fiz foi ter 
uma conversa motivacional com eles, fa-
zê-los ver as vantagens de estarem aqui 
e dar-lhes algumas pistas que os ajudem 
a integrar-se», conta Farid.

Paulo Seco, que ensinou também o ator 
Nuno Lopes a ser pugilista, para o filme 
São Jorge, ressalva que tanto a sua As-
sociação como o Lisboa Futebol Clube 
estão sempre de portas abertas para 
ajudar quem precise: «Neste clube, rece-
bemos bem toda a gente». [ • ]

A caminho dos

Jogos Olímpicos

Independentemente dos esforços 
de requalificação profunda em cur-
so, em vários pontos da Freguesia, 
como, por exemplo, o Largo Dr. 
António Viana ou a Rua dos Sete 
Moinhos, os passeios existentes 
necessitam e continuarão a neces-
sitar de manutenção permanente.

Assim, e para responder às necessidades de mão-de-obra nesta área, 
a Junta de Freguesia tomou a decisão de duplicar o número de traba-
lhadores que se dedicam, diariamente, à correção de abatimentos e 
descalcetamentos nas muitas artérias da nossa Freguesia.

Este duplicar da capacidade operacional permite um escalar da capa-
cidade de intervenção para além da mera manutenção, potenciando a 
revisão sistemática de troços inteiros de calçada.

Estes novos colaboradores irão trabalhar em complementaridade com 
as equipas já no terreno, executando trabalhos de reparação de calça-
das em áreas de maior dimensão, para que os nossos passeios possam 
ter os padrões de mobilidade e conforto que todos desejamos.

Estas intervenções acontecerão esquina a es-
quina, quarteirão a quarteirão, com o objetivo 
de melhorar ainda mais a qualidade dos nossos 
espaços públicos. [ • ]
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nas calçadas

Renda Segura, 
Rendimento Garantido
Renda Segura é um programa da Câmara Municipal de Lisboa para 
arrendar casas particulares na cidade, para depois as disponibilizar 
em regime de Renda Acessível a jovens e famílias de classe média.

A CML garante aos proprietários um rendimento atrativo, estável
e seguro, num contrato não inferior a 5 anos. A CML assume toda
a relação com os inquilinos.

A CML ASSEGURA
•  Isenção total de IRS, IMI ou IRC
•  Renda atrativa e segura
•  Fim da tributação de mais valias para os proprietários
    de Alojamento Local
•  Adiantamento até 3 anos de rendas
•  Processo simples e rápido
•  Condições especiais para imóveis em Alojamento Local

Teto máximo das rendas 
(valor líquido recebido pelo proprietário)

Se é proprietário, junte-se ao programa Renda Segura 
Arrende sem risco, complicações ou impostos

Toda a informação e candidaturas em
rendasegura.lisboa.pt 

50

Preço máximo fixado (CML)

Valor referência em m2

Tipologia T0 T1 T2 T3 T4  (e>)

€450 €600 €800 €900 €1.000

35 65 75 90
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O início do ano de 2021 ficou marcado pela 
pior fase da pandemia. Esta crise saúde 
pública agudizou a crise económica, expondo 

fragilidades sociais e agravando desigualdades. 

 
Esta situação extraordinária obrigou-nos, como a todos, a re-
ver prioridades e organizar novas respostas. Estas respostas 
foram tanto de segurança e combate ao isolamento, com o 
reforço da Rede Radar (com perto de 1600 contactos tele-
fónicos por semana, para pessoas com mais de 65 anos), as 
entregas de bem essenciais e livros da nossa biblioteca, ou 
a digitalização dos serviços através do balcão digital; como 
foram também de ação social com um aumento sem paralelo 
nos apoios à emergência alimentar, habitacional, de resposta 
à grave vaga de frio que enfrentámos em janeiro, ou ainda no 
apoio às famílias mais expostas aos problemas do ensino à 
distancia. 

Todas estas novas respostas, assim como o reforço de respos-
tas já existentes, exigiu um enorme esforço dos trabalhadores 
desta autarquia, esforço esse que merece que aproveite esta 
oportunidade para lhes deixar um público agradecimento. 

No entanto não podemos dedicar-nos exclusivamente à res-
posta de emergência: Há uma série de trabalhos e reflexões 
que não podem parar. Por isso decidimos manter os nossos 
compromissos e avançar com as obras previstas, mesmo re-
conhecendo alguns riscos eleitorais, iniciando trabalhos de 
melhoria do espaço publico no Largo Dr. António Viana, na 
Rua Saraiva de Carvalho e na Rua dos Sete Moinhos, obras às 
quais se somam agora em março as da Rua Silva Carvalho e 
Rua de Campo de Ourique. 

Além destas grandes obras delegadas pela Câmara Municipal, 
há um compromisso continuado de melhoria das condições 
de mobilidade, em particular da melhoria da circulação pedo-
nal. Por isso, duplicámos a capacidade operacional da nossa 
equipa de espaço público e iremos avançar com uma série de 
recuperações de passeios um pouco por toda a Freguesia. 

Não somos fundamentalistas ou radicais, com-
preendemos que o estacionamento continua a 
ser uma das questões fundamentais a dar res-
posta. Também aqui o trabalho conjunto com 
a Câmara de Lisboa e a EMEL continua, com o 
arranque para breve das obras na Travessa do 
Bahuto para a construção de um novo parque 
de estacionamento, ou a identificação de novas 
soluções como a Quinta do Capitão ou as Esca-
dinhas dos Terramotos. Temos de melhorar as 
condições dos peões e isso exige também que 
encontremos soluções de estacionamento. 

Mas é no debate do futuro, pós-pandemia, que 
encontramos os maiores desafios. Que espaço 
público queremos? Que novas tendências e ne-
cessidades nos esperam? Este é o debate que 
temos de fazer. 

Há questões neste futuro que são já hoje bas-
tantes claras. Em primeiro lugar, os bairros com 
hábitos de consumo local são bairros mais se-
guros e economicamente mais resilientes, daí 
a importância do apoio ao nosso comércio e 
a necessidade de melhorar acessos e redes de 
transportes públicos dentro da Freguesia.  Em 
segundo, é também evidente a necessidade de 
áreas de lazer de qualidade a uma distância útil 
do local de residência, daí a necessidade de in-
tervenção criando mais e melhores espaços ver-
des em locais como o Largo da Igreja de Santo 
Condestável, a Praça Afonso do Paço ou a Rua 
Gorgel do Amaral.

Por último, concluo com um paradoxo: Num mo-
mento que exige distanciamento, temos de criar 
proximidade. Seja na gestão autárquica, seja nas 
relações de vizinhança, temos de dar respostas 
como comunidade a esta crise que se nos apre-
senta sem perder a esperança, e acima de tudo 
a noção de importância do futuro. É este o ob-
jetivo último deste debate que lançamos agora 
do futuro das ruas Ferreira Borges e da Maria Pia: 
Que não percamos a importância do futuro. [ • ]
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